UMOWA O KSZTA ŁCENIE
w Wyżs zej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków
Międzynarodowych
w Warszawie.

Zawarta w dniu ……………………………….. w Warszawie
pomiędzy:
Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie,
ul. Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisaną do rejestru niepaństwowych szkół zawodowych
pod liczbą porządkową 314, zwaną dalej Szkołą Wyższą,
reprezentowaną przez Kanclerza, mgr. Piotra Nowosada
a
Panią/Panem
zam.

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

,
,

PESEL ............................................... NIP .............................................., zwaną/zwanym dalej Studentem.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie działań edukacyjnych w procesie naukowodydaktycznym realizowanym przez Szkołę Wyższą, na podstawie i w zakresie uprawnień nadanych
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w celu zdobycia przez Studenta wyższego
wykształcenia na poziomie licencjackim.
2. Świadczenie przez Szkołę Wyższą usługi kształcenia na rzecz Studenta następuje z chwilą osiągnięcia
statusu Studenta zgodnie z obowiązującym Statutem i Regulaminem Studiów.
3. Proces dydaktyczny rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia semestru. Każdy semestr kończy się sesją
egzaminacyjną zwykłą i poprawkową.
§2
1. Szkoła Wyższa zobowiązuje się do świadczenia usług kształcenia odpłatnie na rzecz Studenta wg
obowiązującego programu studiów na studiach licencjackich na kierunku pedagogika w zakresie
specjalności: …………………………………………………………………… w trybie zaocznym.
Usługa kształcenia obejmują wszelkie intelektualne i fizyczne usługi wraz z usługami towarzyszącymi,
realizowane od początku semestru: w semestrze jesienno-zimowym od dnia 1 października do dnia
28/29 lutego i odpowiednio w semestrze wiosenno-letnim
od dnia 1 marca do dnia 30 września.
2. Usługa kształcenia polega w szczególności na przekazaniu Studentowi informacji i zakresu wiedzy
wymaganego programem studiów na danym kierunku lub kierunku i specjalności, a także na
sposobie weryfikacji (certyfikacji) tej wiedzy przy zastosowaniu pomocy dydaktycznych i
infrastruktury dydaktycznej ustalonej standardami stosowanymi w Szkole Wyższej.
3. Świadczenie usługi kształcenia oznacza gotowość Szkoły wyższej do jej realizacji, bez względu na fakt
czy Student bierze udział w zajęciach dydaktycznych.
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4. Obowiązujące opłaty z tytułu czesnego za rok akademicki 2015/2016 w wysokości: 3000 złotych
(1500zł za jeden semestr) Student uiszcza z góry, zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie
Finansowym.
5. Wysokość czesnego może ulec zmianie w kolejnych latach akademickich o wskaźnik inflacji podany
przez GUS w danym roku kalendarzowym, w zaokrągleniu do pełnej złotówki, lub w przypadku
zmiany przepisów dotyczących ilości godzin dydaktycznych, objętych planem nauczania na danym
kierunku studiów.
6. Szkoła Wyższa może wyrazić zgodę na uiszczanie opłaty w ratach. Rozłożenie należności na raty nie
ma wpływa na wymagalność opłaty, o której mowa w § 3.
§3
1. Student zobowiązuje się do uiszczania opłat w terminach, wysokości i według zasad określonych w
Regulaminie Finansowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
2. Regulamin Finansowy ustala wysokość kwot odpłatności za kształcenie, terminy wnoszenia opłat i
skutki przekroczenia tych terminów oraz zasady wzajemnych rozliczeń pomiędzy Szkołą Wyższą a
Studentem związane z niniejszą umową.
3. Student oświadcza, że zapoznał się z treścią obowiązującego w Szkole Wyższej Regulaminu
Finansowego.
4. Student zobowiązuje się do przestrzegania Statutu, Regulaminu Studiów, Regulaminu Finansowego
oraz przepisów ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.
5. Akty o których mowa w ust. 4 mogą podlegać zmianom, o których Student każdorazowo
powiadamiany jest w trybie w nich określonym.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez obie strony w
każdym czasie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§5
1. Szkoła Wyższa może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu
wypowiedzenia w każdym czasie w przypadku, gdy:

Student działa na szkodę Szkoły Wyższej,

Student działa niezgodnie z prawem lub jego postępowanie uchybia godności Studenta,

Student zalega z płatnościami z tytułu czesnego lub odsetkami za zwłokę z tytułu
nieterminowego wnoszenia czesnego.

2. Umowa rozwiązuje się bez zachowania okresu wypowiedzenia z chwilą wydania dokumentu
potwierdzającego uzyskanie dyplomu, przy czym warunkiem wydania dokumentu, o którym mowa
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wyżej, jest rozliczenie się ze Szkołą Wyższą poprzez uregulowanie wszelkich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy oraz statusu Studenta.
3. Umowa rozwiązuje się bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku skreślenia z listy
studentów decyzją prawomocną, z dniem jej uprawomocnienia. Skreślenie z listy studentów nie
zwalnia studenta z rozliczenia się i uregulowania zobowiązań wobec Szkoły Wyższej.

§6
1. Doręczeń dokonuje się na adres Studenta wskazany w niniejszej umowie lub zgodnie ze wskazaniem
Studenta złożonym na piśmie. O zmianie adresu Student zobowiązany jest powiadomić Szkołę
Wyższą na piśmie. Do zasad doręczania pism stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Student potwierdza podpisem złożonym poniżej, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Studiów oraz
Regulaminu Finansowego obowiązującego w Szkole Wyższej.

……………………………………………
Podpis studenta

………….………………………………
Podpis Kanclerza
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